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FROM MALWARE TO RANSOMWARE
تحد جديد يواجه صناعة التأمين والمصارف العربية

»تعطيللل « او »أسللل « االنظمللل االلكت ونيللل وأجهللل
الق صن االلكت وني وق تع ّ ف الي الع لم وللم

الكمبيللل ت عللل بعللل طلبللل لف يللل هللل ال جللل االحللل ث مللل وجللل

االولى الشه الم ضي.

و»عملي التعطي « أو »األس « هذ تمت ب قتح م الق اصن لألجه

االلكت وني واجه

ووج وا ط ق لجعل يتسل الى تلك االجه
وبعلللل ان استنسلللل الب نلللل مج ق علللل المعل ملللل

BASE

فت قفللت فعللا .وملل ثللم ارسلل الق اصلللن الللى اصللح

في اي مك ن في الع لم.

 DATAالمخ ونلللل فيهلللل أم هلللل بلللل لت ق

االجهلل

رسلل

وحيلللل عجلللل الخبلللل ا والمعنيللللي علللل »تح يلللل « االجهلللل
لإلنصللللي

علللل العملللل

يهللل هونهم فيهلل بتلل مي ق علل المعل ملل

لم يب هروا الى هفع ف ي  RANSOMيح ه الق اصن قيمته ومك ن اي اعه في حس ب
لطلبلللل

الكمبي ت بب ن مج استنبط

مللل

ش ك خ ص بهم.

ملللل »االسلللل « واعلللل ه تشللللايله اضللللط اصللللح به

الق اصللللن واسلللل ع ا فللللي تلبيلللل شلللل وطهم وب لمق بلللل فللللك الق اصللللن »أسلللل « االجهلللل

وبللللذلك

يمك ألصح به ان يع وهوا اعم لهم.
المك ن الذي أطلق من الق اصن ب ن مجهم ال ي ا مجه ال حتى اآلن.
واطلق على الب ن مج الذي استنبط الق اصن اسم RANSOMWARE.
لقللل تعللل ّ ف العللل لم قبللل هلللذ الح هثللل اللللى انللل ا ع يللل مللل الق صلللن االلكت ونيللل ومللل بينهللل االرهللل
TERRORISM

 CYBERوكلللللذلك االذى المتع ّمللللل واللللللذي يقصللللل بللللل التخ يللللل وحسللللل

 MALWAREوذللللللك اختصللللل را لكلمتلللللي .
االلكت ونيللل تعللل ّ ف العللل لم اللللى خطللل
عصلللل ب

االشلللخ

SOFTWARE

مللل اجللل الف يللل  KIDNAP FOR RANSOMحيللل تعمللل

يعمللل ن فيهلل ف يلل تتن سلل واهميلل المخطلل ف او المخطلل في  .وقلل تكثلل
وبلللنااه

األمي كلللي للعللل ا سلللن  .2003واشلللت
وهللل كللل ن قللل بللل أ عللللى ايللل ي عصللل ب

وعللللل ف ب سلللللم

MALICIOUSوخللللل ر اطللللل ر الق صلللللن

الج يملللل المنظملللل الللللى اختطلللل ف رجلللل اعملللل واحتجلللل هم الللللى ان تلللل فع الشلللل ك

بعللل االجتيللل

االلكت ونلللي

هللذا النلل

ملل الخطلل

التللللي يق هونهلللل او
علللى نحلل خلل

وطأتللل خلللا السلللن ا السلللبع الم ضلللي فلللي سللل ري وليبيللل
الج يمللل المنظمللل فلللي ك ل مبيللل والمكسللليك وغي هللل مللل هو

امي كلللل الجن بيلللل وفللللي نيجي يلللل وملللل لي فللللي اف يقيلللل  .وملللل يلللل ا »الخطلللل

ملللل اجلللل ف يلللل « يملللل ر

علللللى نحلللل

مت اصلللل  .والافللللت ان هوال كبلللل ى مثلللل امي كلللل وف نسلللل وب يط نيلللل أذعنللللت هللللي ايضلللل الللللى مط للللل الخلللل طفي
وهفعت لهم مايي ال والرا والي رو مق ب اطا س ا م اطني يحمل ن جنسي ته .
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وفلللي مجللل النقللل البللل ي والبحللل ي والجللل ي يجللل ي اختطللل ف ب صللل
والش ك

عنه اال مق ب ف ي ت فعه الحك م

وبللل اخ وطللل ا بقللل السلللا وال يفللل

المعني للخ طفي .

وفللللي الميلللل الصلللل م لي حيلللل يسللللط الق اصللللن علللللى نلللل قا للللللنف وهللللي تنقلللل طلللل اقم بشلللل ي واطن نلللل ملللل
المح وقلللل

ينصلللل

النلللل قا المخط فلللل الللللى هفللللع مايللللي اللللل والرا االمي كيلللل ثمنلللل لافلللل ا علللل

اصللللح

الن قا والط اقم.
والطلل

التللي تسللتعم فللي هفللع الف يللل للق اصللن ال تخللل ملل الفطنلل بلل االبللل ا

الحللل ال ان تقلللذف الللليهم مايلللي الللل والرا مللل فئللل
ف

السفين المختطف ب لذا  .وق استجي طلبهم واف

فقلل اشللت ط الق اصللن فللي احللل ى

ورقيللل محللل ه مللل ط افللل  HELICOPTERوهلللي تحللل م
الق اصن ع ن قل النف والط قم .

صلللن ع التلللأمي التلللي ال تافللل لهللل علللي عمللل يجـــلللـ ي مـــلللـ ح لهـــلللـ أوجـــلللـ
تاطـــلللـي بم جبهللل اجـــللللـ ر ونفقـــلللـ

المف وضـــلللـ

حتـــلللـى اآلن عقللل ه تأميـــلللـ

NEGOTIATION FEES AND EXPENSES

التي تج ي مع الخ طفي والق اصن باي تح ي قيم الف ي ومك ن وط يق هفعه لهم.
الم هيلللل والمعن يلللل (تشلللل ي السللللمع ) DAMAGE

كملللل ياطللللي العقلللل قيملللل الخسلللل

 REPUTATIONالتللللي

تلحلللللللق بح مللللللل عقللللللل التلللللللأمي وهللللللل فلللللللي معظلللللللم الحللللللل ال صللللللل ح عمللللللل (شللللللل ك

متعللللللل ه الجنسلللللللي

MULTINATIONALS).والعق ه المت اول في االس ا هي:
 MALICIOUSويعلللللللللل ف عقلللللللللل التللللللللللأمي ب سللللللللللم

 ق صللللللللللن التخ يلللللللللل واالذى SOFTWAREMALWARE.
 -خطللل

االشلللخ

واالبتللل ا طلبللل للف يللل ويعللل ف عقللل التلللأمي ب سلللم

KIDNAP RANSOM AND

EXTORTION
 -االستيا على السف ووس

االلكت ونيللللل او اللللللتح ّكم بهللللل عللللل بعللللل  RANSOMWAREطلبللللل للف يللللل وهلللللي الح لللللل

امللللل »أسللللل « االجهللللل
االخيلللل

النق الب ي والج ي HIJACKING AND RANSOM.

التللللي ع فهلللل العلللل لم وتعلللل ّ

فصلللن ع التلللأمي للللم تكللل قللل اعللل
التي تسب به والف ي

فيهلللل  200اللللل

جهلللل الكت ونللللي فللللي  150هوللللل فللللي العلللل لم للتعطيلللل

لهللل غطللل تأمينيللل عنللل حصللل له النهللل للللم تكللل مع وفللل  .وللللذلك فللل ن الخسللل
التأمي في الع لم.

التي هفعت ثمن للتح ر من لم تك مضم ن م ش ك

وفلللي هلللذا ال قلللت اعلنلللت غيللل شللل ك مللل تللللك المتخصصللل بحم يللل االجهللل
ك فلللللل SPECIALISTS

SECURITY

االلكت ونيللل مللل االقتحللل م بأن اعللل

 CYBERانهلللللل بصلللللل ه إيجلللللل ه خطلللللل مضلللللل ه لبلللللل امج الللللللـ

RANSOMWARE .
نلللللذك اخيللللل ا ان تعطيللللل اللللللـ  DATABASEال يلحلللللق االذى بأصلللللح
سلللمعتهم لللل ى ال بللل

االجهللللل

حيللل يعتبللل مؤشللل ا عللللى عللل م االكتللل اث لسلللام المعل مللل

واعمللللل لهم وحسللللل بللللل يشللللل ّ
السللل ي الم هعللل لللل يهم .وهللل

يع ّ ضهم كذلك لمسؤولي م ني  PUBLIC LIABILITYحي المتع ملي معهم.

zakhour@zakhourco.com
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وهنللللل تتصللللل ر المصللللل رف ال حللللل المؤسسللللل

التلللللي تتكبللللل المقللللل ار االكبللللل مللللل الخسللللل

المعل م تيللل  DATABASEحيللل تجللل ي ماحقتهللل مللل ال بللل
بتهمللل االهمللل وعللل م اتخللل ذ االحتي طللل

واالشلللخ

الك فيللل لحم يللل نفسللله وحم يللل

عنللللل ضلللللي

ق عللللل

الملللذك ري فلللي ق عللل المعل م تيللل
ب نهللل والمتعللل ملي معهللل مللل اصلللح

المص لح.
لقلللل حملللللت الثلللل ر االلكت ونيلللل الللللى العلللل لم خيلللل ا كثيلللل ا اال ان االشلللل ار أفلللل هوا منهلللل ايضلللل ليجعللللل ا منهلللل سللللاح
يبت ون ب رج ومؤسس
واالشللل ار تف ّ قللل ا فلللي بعللل

االعم .
المجللل ال عللللى بللل امج الحم يللل  CYBER SECURITYالتلللي تعللل ه الشللل ك

المتخصصلل فللي هللذا الحقلل  .وانهلل لحقيقلل ان ذلللك التفلل ّ هلل الللذي ي لّلل اخطلل را تسللت ج االحتملل منهلل بم جلل
عق ه تأمي .
وهلللذا ال اقلللع هللل اللللذي جعللل مللل التلللأمي ضللل الق صلللن االلكت ونيللل  CYBER INSURANCEالحقللل الج يللل
مللل االخطللل ر التلللي حملهللل القللل ن اللللـ  21اللللى صلللن ع التلللأمي لتح ثللل ولتسلللتخ

منللل ثمللل را واقسللل ط ووارها للللم

تك مع وف م البش ي حتى اآلن.
وخافللل لمللل يعلللل فللل ن مصللل رف ومؤسسللل

م ليللل ع بيللل كثيللل

ت وي الكت وني وع م االعان عنه يتم امتث ال للق

zakhour@zakhourco.com
http://www.arabinsurerdiary.com

الش ي

تع ّ ضلللت وتتعللل

ي ميللل القتح مللل

وعمليللل

»واقض ا ح ج تكم ب لكتم ن«.
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